
   

 

 

 

  رديف  نام درس  کد درس  مدت دوره )ساعت(  تاريخ شروع  روز  ساعت )ريال( قیمت برگزاری 
1402/ 28/02 پنجشنبه    – یکشنبه    11:00تا    08:00 14.300.000   ترکیبی   40 277502 ICDL   1 سطح یک نوجوان 

1402/ 07/03 سه شنبه    – یکشنبه  14:00تا    11:00 14.300.000 حضوری   40 277637 ICDL   2 سطح یک نوجوان 

1402/ 08/03 چهارشنبه   - دوشنبه  17:30تا    14:30 14.300.000 حضوری   40 277641 ICDL   3 سطح یک نوجوان 

1402/ 29/03 چهارشنبه   - دوشنبه  17:00تا    14:00 14.300.000 آنالین   40 277653 ICDL   4 سطح یک نوجوان 

1402/ 08/03 دوشنبه   - شنبه   20:30تا    17:30 000..25.810 حضوری   HTML CSS I 5طراحی وب سایت  277647 39 

1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  14:00تا    11:00 000..25.810 حضوری   HTML CSS I 6طراحی وب سایت  277649 39 

1402/ 22/03 چهارشنبه   - دوشنبه  12:00تا    09:00 000..25.810 آنالین   HTML CSS I 7طراحی وب سایت  277650 39 

 8 نرم افزار فتوشاپ مقدماتی  277656 20 1402/ 07/03 سه شنبه    – یکشنبه  11:00تا    09:00 16.040.000 حضوری 

 9 نرم افزار فتوشاپ مقدماتی  277657 20 1402/ 24/03 چهارشنبه  - شنبه   17:30تا    15:30 16.040.000 حضوری 

 10 مقدماتی   #cبرنامه نویسی  277684 45 1402/ 24/03 چهارشنبه  - شنبه   20:30تا    17:30 36.250.000 حضوری 

 11 مقدماتی   #cبرنامه نویسی  277687 45 1402/ 09/03 سه شنبه    – یکشنبه  17:30تا    14:30 36.250.000 حضوری 

 12   برنامه نویسی پایتون مقدماتی  277689 30 1402/ 10/03 چهارشنبه  - شنبه   17:30تا    14:30 22.260.000 حضوری 

 13   برنامه نویسی پایتون مقدماتی  277690 30 1402/ 03/ 16 سه شنبه    – یکشنبه  14:00تا    11:00 22.260.000 حضوری 

 14 برنامه نویسی پایتون مقدماتی  277695 30 1402/ 22/04 پنجشنبه  20:30تا    17:30 22.260.000 آنالین 

 SICT_KID   1402 ويژه تابســتان  وانجنو مقدمـاتی  دوره هایه ـبرنام 
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دپارتمان کودک و نوجوان     MFTPLUS.COMجهت ثبت نام آنالین می توانید به سایت ما به نشانی 

 مراجعه فرمایید.

 و یا شهریه دوره را به شماره کارت مجتمع فنی تهران واریز فرمایید: 

 ) بنام مجتمع فنی تهران ( 6408-2027-3378-6104

 ارسال نماید. 09021784107لطفا تصویر فیش واریزی را به شماره موبایل 

 
 12با تر ا  میدان کا    یابان دوم  شهید  بقری   ب وار بهزاد شمالی نبش با ستان یک   شماره   آدر :سعادت آباد 

 09021784107   22085085   22085165تما :  شماره

https://mftplus.com/student/info?id=6453817ce0ccbc714151d2ae
https://mftplus.com/student/info?id=6456544fe0ccbc1d1d9666a2
https://mftplus.com/student/info?id=6456563ee0ccbc4d2796669c
https://mftplus.com/student/info?id=6456584ce0ccbc0e2e96669d
https://mftplus.com/student/info?id=6456574ce0ccbcf82996669d
https://mftplus.com/student/info?id=64565792e0ccbcc4259666a6
https://mftplus.com/student/info?id=645657d4e0ccbcb92a96669e
https://mftplus.com/student/info?id=64565b78e0ccbcec3796669c
https://mftplus.com/student/info?id=64565c74e0ccbc5b3a96669c
https://mftplus.com/student/info?id=645746f9e0ccbc635716c52b
https://mftplus.com/student/info?id=64574bfbe0ccbc2a6b16c52d
https://mftplus.com/student/info?id=64574c7de0ccbcd66c16c52b
https://mftplus.com/student/info?id=64574d99e0ccbc847116c52e
https://mftplus.com/student/info?id=64574ef6e0ccbc5b7816c52c
https://www.instagram.com/ict_kids/
https://mftplus.com/department/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86


  

 

  رديف  نام درس  کد درس  مدت دوره )ساعت(  تاريخ شروع  روز  ساعت )ريال( قیمت برگزاری 
 15 طراحی مقدماتی   سیاه ق      277696 20 1402/ 09/03 سه شنبه    – یکشنبه  14:30تا    12:30 19.680.000 حضوری 

 16 طراحی مقدماتی   سیاه ق      277697 20 1402/ 24/03 چهارشنبه   - دوشنبه  17:30تا    15:30 19.680.000 حضوری 

 17  کاسی دیجیتال نوجوانان  277398 40 1402/ 05/04 چهارشنبه   - دوشنبه  17:30تا    14:30 45.360.000 حضوری 

 18   فن بیان و سخنرانی  277698 25 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه    14:00تا    11:00 24.780.000 حضوری 

 19   پریمیر مقدماتی  277700 20 1402/ 24/03 چهارشنبه    –شنبه   20:30تا    17:30 21.550.000 حضوری 

 20   مقدماتی    Java SEبرنامه نویسی  277701 45 1402/ 24/03 چهارشنبه    –شنبه   17:30تا    14:30 43.680.000 حضوری 

 21   مهارت  ندگی نوجوان  277738 12 1402/ 21/03 دوشنبه    –شنبه     14:00تا    13:00 24.000.000 حضوری 

 22   اصول نقشه کشی با اتوکد 277703 30 1402/ 29/03 دوشنبه    –شنبه   20:30تا    17:30 28.510.000 حضوری 

 23   طراحی مانکن و لبا  277704 20 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  14:00تا    12:00 17.510.000 حضوری 

 24   ایالستریتور مقدماتی  277705 30 1402/ 21/03 سه شنبه    – یکشنبه  11:00تا    8:00 28.550.000 حضوری 

 25 پیش تولید انیمیشن نوجوان  277707 30 1402/ 30/03 سه شنبه    – یکشنبه  17:30تا    14:30 28.210.000 حضوری 

 wordpress 26طراحی وب سایت با  277710 42 1402/ 30/03 سه شنبه    – یکشنبه  17:30تا    14:30 35.890.000 حضوری 

 27 نوجوان   1رباتیک مقدماتی سطح   277709 30 1402/ 29/03 چهارشنبه   - دوشنبه    14:00تا    11:00 36.880.000 ترکیبی 

 28   نوجوان با ار سرمایه  277712 24 1402/ 31/03 چهارشنبه   20:00تا    18:00 36.300.000 آنالین  

 C++ 29برنامه نویسی مقدماتی  277713 45 1402/ 30/03 سه شنبه    – یکشنبه  14:00تا    11:00 33.000.000 حضوری 

 30   نقاشی دیجیتال  277711 24 1402/ 30/03 سه شنبه    – یکشنبه  12:00تا    10:00 31.650.000 حضوری 

 SICT_KID   1402 ويژه تابســتان  نوجوان دوره های مقدمـاتیه ـبرنام 

 

V
e

rs
io

n
 

 
01

 –
  1
40
2/
02
/1
7 

دپارتمان کودک و نوجوان     MFTPLUS.COMجهت ثبت نام آنالین می توانید به سایت ما به نشانی 

 مراجعه فرمایید.

 فرمایید:  و یا شهریه دوره را به شماره کارت مجتمع فنی تهران واریز

 ) بنام مجتمع فنی تهران ( 6408-2027-3378-6104

 ارسال نماید. 09021784107لطفا تصویر فیش واریزی را به شماره موبایل 

  
 12با تر ا  میدان کا    یابان دوم  شهید  بقری   ب وار بهزاد شمالی نبش با ستان یک   شماره   آدر :سعادت آباد 

 09021784107   22085085   22085165تما :  شماره

https://mftplus.com/student/info?id=64574f74e0ccbc957716c535
https://mftplus.com/student/info?id=64574fa4e0ccbc3e7916c530
https://mftplus.com/student/info?id=64523eaae0ccbc597295fbb8
https://mftplus.com/student/info?id=64575008e0ccbc7b7816c52c
https://mftplus.com/student/info?id=64575195e0ccbc737e16c532
https://mftplus.com/student/info?id=6457522ae0ccbc590616c52c
https://mftplus.com/student/info?id=64577f4ee0ccbc954016c52e
https://mftplus.com/student/info?id=64575482e0ccbca40f16c52b
https://mftplus.com/student/info?id=64575571e0ccbc201416c52b
https://mftplus.com/student/info?id=645755a0e0ccbc601316c530
https://mftplus.com/student/info?id=645755fee0ccbc7a1716c52c
https://mftplus.com/student/info?id=645756e0e0ccbc851816c52c
https://mftplus.com/student/info?id=64575692e0ccbc571616c537
https://mftplus.com/student/info?id=64575759e0ccbc471c16c52c
https://mftplus.com/student/info?id=64575795e0ccbc6a1c16c52d
https://mftplus.com/student/info?id=64575726e0ccbcb01816c532
https://www.instagram.com/ict_kids/
https://mftplus.com/department/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86

